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Pomáháme vašim
systémům přežít...
78 %3

90 %1 kybernetických incidentů je lidská chyba

116 000 USD4

Díky pokročilým filtrům a firewallům proti phishingu má mnoho
organizací lepší bezpečnostní ochranu. V dnešní době jsou tedy
prvním zranitelným bodem řetězu kybernetické bezpečnosti vaši
vlastní lidé. Poskytují vstupní bod do IT systémů, přičemž lidská
chyba stojí v současnosti za většinou kybernetických incidentů.

3,92 milionu USD5

Jen kvůli nedostatku povědomí o bezpečnosti může vaše
organizace přijít o velké zisky. 82 %2 zaměstnavatelů totiž hlásí
nedostatek dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Počet společností, které uvedly, že
zaměstnanci za posledních 12 měsíců
nechtěně ohrozili data

Roční výdaje za nevhodné užívání
IT v případě malých podniků

Průměrné celosvětové výdaje za
jedno narušení bezpečnosti

Poskytnete-li vzdělání svým zaměstnancům v problematice
kybernetické bezpečnosti nyní – aby změnili svůj přístup a chování –
ochráníte svůj podnik i IT systémy do budoucna. S platformou
Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) získáte
efektivnější počítačové interaktivní školení, které může ve vaší
organizaci výrazně omezit počet kybernetických bezpečnostních
incidentů zaviněných lidmi.

...aby se vašim
zaměstnancům
dobře dařilo
Svoboda v práci
V mnoha společnostech existují skvělé technologie, takže lidé
potřebují získat dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby
tyto technologie mohli používat s jistotou. Správné školení toto zajistí,
a také zvýší povědomí vašich zaměstnanců o zabezpečení, zlepší
jejich morálku a přispěje k lepší pracovní kultuře.

1	Analýza zpráv o narušení dat odeslaná Úřadu
pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
2	CSIS – The Cybersecurity Workforce, 2019
3	Na názoru záleží – Průzkum v oblasti narušení
dat (Insider Data Breach Survey), 2020
4	Zpráva Kaspersky – Ekonomika v oblasti
bezpečnosti IT v roce 2019 (IT security
economics in 2019)
5	IBM – Zpráva o výdajích za narušení dat (Cost
of a Data Breach report), 2019

Stejně jako ostatní typy školení je i učení se dovednostem z oblasti
kybernetické bezpečnosti méně efektivní, pokud jsou kurzy
zdlouhavé, technické a nudné. Školení v oblasti bezpečnosti by mělo
probíhat průběžně, mělo by mít jasnou strukturu programu a menší,
strukturované lekce, které stimulují potřebné chování a motivují
zaměstnance, aby detekovali a hlásili skutečné útoky.
Poskytnete-li zaměstnancům svobodu v práci, bude to mít široký
přínos pro váš podnik – dobře školení zaměstnanci ochrání vaši
společnost, protože sníží počet bezpečnostních incidentů, zlepší
provozuschopnost a efektivitu napříč organizací.
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Vytváříme
bezpečnější místo
Jak správné školení odstraňuje překážky
Na rozdíl od obsahu „běžného“ školení je platforma Kaspersky
ASAP vystavěna na 20 letech zkušeností a naší specializované sadě
dovedností na poli bezpečnosti. Přesně víme, které dovednosti
by měli zaměstnanci rozvíjet, aby se chovali bezpečně a chránili
společnost. A tato témata jsou začleněna přímo do obsahu školení,
členěného podle témat a úrovní. Díky platformě je školení komplexní,
avšak zábavné pro studenty všech úrovní, což odstraňuje velký počet
důležitých překážek:

Překážka

Řešení

Školení je nudné

Nejlépe se učíme tehdy, když školení souvisí s našimi každodenními pracovními úkoly.
Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti by tedy mělo být úzce provázáno s tím, jak
zaměstnanci využívají technologie a s jejich činností online – a mělo by obsahovat co
možná nejaktuálnější příklady z oblasti bezpečnosti v reálném životě. Obdobně by měli
zaměstnanci absolvovat lekce a zkoušky, které řeší problémy ze skutečného života, ne
teoretické. Tímto vznikne vnitřní motivace – „teď vím, jak mám správně jednat“ –
která zaměstnance povzbudí. A konečně, využívání interaktivního školení online udržuje
proces učení neustále čerstvý díky průběžným cílům a dovednostem, jež lze ihned využít.

Témata se snadno
zapomínají

Učení se na základě dodržování pravidel a sledování videí není efektivní způsob, jak si
vštípit nové vědomosti. Proto jsme platformu Kaspersky ASAP vytvořili na základě lepších
principů a metodologií učení. Tyto principy a metodologie dokáží zdolat Ebbinghausovu
„křivku zapomínání“, která reprezentuje postupné zapomínání v čase. Opakované
upevňování znalostí pomocí platformy Kaspersky ASAP – zahrnující testy vědomostí
a interakce – udržuje informace v paměti a pomáhá vybudovat silné dovednosti v oblasti
kybernetické bezpečnosti.

U školení
není důležitá země

V případě větších organizací poskytuje platforma Kaspersky ASAP konzistentní výukové
postupy napříč různými zeměmi. Vizuální styl a texty jsou nejen přeloženy do různých
jazyků, ale jsou upraveny na míru různých kultur a místních zvyklostí.

Školení není komplexní

Témata školení na platformě Kaspersky ASAP pokrývají hesla a účty, e-mail, prohlížení
webu, sociální sítě a messengery, počítačovou bezpečnost a mobilní zařízení, GDPR
a ochranu důvěrných dat. Každé téma má vlastní postup školení s různými úrovněmi od
začátečníka až po pokročilého. Je ideální ke komplexnímu školení nebo pro organizace,
které chtějí vybrat konkrétní témata, která lze naučit na určité úrovni, splňující
každodenní pracovní nároky.

Obsah není snadné
spravovat

Krása automatizované výuky online spočívá v tom, že usnadňuje poskytování výuky.
Vše, od pozvánek a e-mailů zaměstnancům až po nastavování rychlosti postupu lekcemi
a praktického výkaznictví je součástí platformy, správa průběžného, postupného učení
probíhá automaticky. Uživatelé, kteří představují riziko nebo ignorují lekce a neprospívají
u testů, jsou automaticky zvýrazněni, aby mohli správci včas podniknout příslušné kroky.
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Práce bez
omezení
Automatizace a snadná správa
Platforma Kaspersky ASAP navždycky mění způsob, jakým
zajišťujete obsah školení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nyní
můžete svoji organizaci zabezpečit pomocí učebních postupů
online, které jsou interaktivní a pro zaměstnance zábavnější.
Dříve bylo sledování obsahu školení a měření pokroku studentů
náročné. S využitím automatizovaného, postupného učení
prostřednictvím platformy Kaspersky ASAP je neuvěřitelně
snadné vše nastavit a zajistit. Takže můžete rychle začít a studijní
plán se realizuje s plnou kontrolou správy. Máte možnost snadno
segmentovat různé zaměstnance tak, aby obdrželi různá témata
kybernetické bezpečnosti, nastavovat cíle, zasílat automatické
e-maily, doporučení a vytvářet praktické zprávy.
Vyzkoušejte si, jak můžete rychle automatizovat školení, abyste
ochránili své systémy IT a organizaci prostřednictvím lepšího
povědomí o kybernetické bezpečnosti:

Přidání uživatelů
Spusťte svůj vzdělávací program jen několika
kliknutími

Nastavení úrovně rizika a intenzity programu
Umisťujte zaměstnance do skupin podle úrovně
školení

Plánování dat školení
Zadejte pro každou skupinu datum zahájení

Automatická tvorba studijního plánu
Studijní plán se vytváří automaticky, podle cílové
úrovně školení uživatele

Různý obsah/úrovně
V každé výukové jednotce jsou pro každé téma
různé typy obsahu

Statistika skupiny
Kontrolujte pokrok prostřednictvím jednoduchého
rozhraní
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Přežít
a prosperovat:
příklady dovedností
Některé z více než 300 dovedností, které se vaši
zaměstnanci naučí
Používání hesel
Zaměstnanci vytvářejí podobná a běžná hesla pro
všechna přihlášení a mění je jen málokdy

Zaměstnanci vědí, jak si vytvářet hesla pro
osobní a firemní zdroje, která nejsou nijak
propojena. Často si aktualizují hesla a vědí,
jak používat správce hesel

Nepravdivé informace
Zaměstnanci nerozpoznávají falešné domény,
falešná vyskakovací okna a jiný falešný obsah

Zaměstnanci rozpoznají neplatné adresy
s neplatnými odkazy, které zasílají falešné
domény, a dokáží rozpoznat oficiální
webovou stránku nebo vyskakovací okno,
protože rozumějí konkrétním atributům

E-mailový obsah
Zaměstnanci si neuvědomují nebezpečí, která
mohou skýtat odkazy a e-mailové přílohy,
a nekontrolují adresu odesílatele

Zaměstnanci umějí zkontrolovat, jestli
se v příloze e-mailů nenacházejí rizika,
jako jsou spustitelné soubory. Dokáží
také identifikovat manipulativní jazyk
v e-mailech a poznat napodobeninu
jména odesílatele

Mobilní zabezpečení
Stává se, že zaměstnanci nechají svá mobilní
zařízení s citlivými daty a firemními přihlašovacími
údaji ležet na stole a nevědí, jak na smartphonu
detekovat malware

Zaměstnanci uzamykají právě nepoužívaná
zařízení a vědí, jak rozpoznat malware
na smartphonu a jak se mu vyhnout.
U důležitých služeb se nastavuje
víceúrovňové ověření
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Nechte své
zaměstnance svobodně
prosperovat
Začněte zvyšovat povědomí
o zabezpečení se zkušební verzí zdarma
Navštivte stránku k-asap.com/cs

Člověk toho čte o útocích hackerů spoustu, ale
zatím jsme o nich neměli žádné školení. Osvojíte-li
si tyto dovednosti, poznáte pak něco nepravého
či nebezpečného s větší jistotou.
Rezervační agent v cestovním ruchu

Školení v oblasti povědomí o kybernetické
bezpečnosti musí být srozumitelné běžnému
uživateli, zajímavé a snadné na správu. Řešení od
společnosti Kaspersky toto vše kombinuje. Zde
opravdu platí „v jednoduchosti je krása“.
Manažer ve stavebnictví

Kurz zabývající se phishingem byl velmi užitečný
a zajímavý. Tato platforma nám opravdu pomohla
uvědomit si, co o kybernetické bezpečnosti v rámci
svého pracovního života nevíme, a získat základní
znalosti o správném chování online, abychom se
nestali obětí kybernetického útoku či viru.

Již jsem dokončil/a dvě témata týkající se
kybernetické bezpečnosti a mám větší jistotu, že
pracuji lépe. Toto školení vás nezatíží, protože ho
můžete absolvovat po malých částech.
Účetní v oblasti marketingu

Poradce IT v oblasti maloobchodu

Líbí se mi automatické pozvánky a e-maily, které
od školení dostávám. Udržuje to můj zájem o kurz.
Učím se, co potřebuji znát, a mi to přínosné přímo
v mé práci.
Maloobchodní prodejce

Měli jsme problémy zajistit školení, které by ve scénáři
výuky ve třídě skutečně fungovalo. Mnohem větší
úspěch jsme zaznamenali, když jsme díky společnosti
Kaspersky školení automatizovali, a po 6 měsících
vidíme mnohem méně kybernetických incidentů.
Ředitel HR ve výrobě

Zkušební verze platformy Kaspersky ASAP zdarma: k-asap.com/cs
Novinky v oblasti zabezpečení IT: business.kaspersky.com
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